
C O N T E Ú D O

O que aconteceu na primeira
ação de formação conjunta e na
reunião transnacional do
projeto, realizadas em Malatya,
Turquia?

A cidade de Malatya, situada na Anatólia, na região este da Turquia, acolheu a primeira formação de curta
duração e uma reunião transnacional do Projeto SPACES, que se realizou de 27 de setembro a 1 de outubro. A
organização foi da responsabilidade da professora Zuhal Ayik Yildirim, que com uma equipa de professores,
alunos e funcionários do Centro de Ciência e Arte de Malatya (CCAM), altamente motivados e competentes,
deram as boas-vindas aos participantes dos diferentes países que compõem o consórcio, mostraram o trabalho
desenvolvido nesta escola para alunos talentosos e sobredotados e explicaram o funcionamento do sistema de
educação turco.
Dedicada ao tema “Criatividade como chave para o futuro” esta formação foi composta por diferentes
atividades, que promoveram muitas aprendizagens.  Na reunião transnacional do projeto foram discutidos
diversos aspetos relacionados com a organização do projeto e com as produções intelectuais do mesmo, tendo
a coordenadora do projeto, Marta Margiel, da Fundação SPATIA, respondido às questões e esclarecido as
dúvidas colocadas pelos diferentes parceiros.

Leia  mais em SPACES website
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- Criatividade e educação

https://spacesproject.com/2021/10/31/the-first-short-term-joint-staff-training-transnational-project-meeting/


O site do SPACES está
pronto! Vá lá ver!
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A elaboração das publicações
IO1 & IO2 começou em força!

Temos trabalhado intensamente na preparação das duas primeiras
publicações previstas pelo projeto SPACES, ou seja, um manual
interativo para alunos e um conjunto de cenários de aprendizagem
para professores. Graças à frutífera cooperação entre todos os
parceiros, conseguimos desenvolver um conceito coerente e atrativo
para ambas as publicações e começámos já a trabalhar na criação de
conteúdos para os materiais didáticos individuais. No âmbito da
primeira publicação, foram estabelecidas instruções detalhadas para a
edição de conteúdos do manual "Como aprender criativamente". A
segunda publicação - um manual para educadores chamado "Como
ensinar criativamente" - está a ser desenvolvido através de intensas
consultas entre parceiros e da troca de experiência no campo da
didática.
Leia mais na página do projeto  SPACES!

www.spacesproject.com


